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Zamieszczamy felieton Grzegorza Wypióra z klasy III B (rocznik maturalny 2016) wyróżniony
w
Powiatowym Konkursie "O laur Peryskopu" w maju 2016 r.

Pierogi mają uczucia

Pewnie sobie teraz myślisz 'co to za kretyński tytuł'. Owszem, jest kretyński, ale skoro to
czytasz, to znaczy, że Cię zaciekawił, czyli spełnił swoją rolę. Mógłbym napisać w tytule:
'bardzo ciekawy felieton, poruszający ważne sprawy, koniecznie przeczytaj', ale
powiedzmy sobie szczerze, kto by to przeczytał? Co innego tytuł kretyński, który działa
niczym spławik, bo ludzie kochają to co idiotyczne i głupie, tak to już jest w dzisiejszym
świecie.
Aby doświadczyć na skórze własnej tego wszechobecnego zidiocenia społeczeństwa, które
zdaje się robić wszystko na odwrót, wystarczy spojrzeć na ziemię, która zwie się Polska. Tak,
nasz kochany kraj, ojczyzna, kraina naszych dziadów i pradziadów, nasze dziedzictwo. Piękne
słowa, nieprawdaż? A co mamy z drugiej strony? Prezydenta wchodzącego na krzesła (tu, na
szczęście, należy użyć formy 'mieliśmy') albo kwotę wolną od podatku na poziomie 3091 zł. Tak
jest, 3091 zł! W Bostwanie ta kwota wynosi 12384 zł. W Bostwanie! Gdzie to w ogóle leży? Ja
oczywiście, jako człowiek obyty i oczytany wiem, ale jakby zapytać przeciętnego Janusza, to
odpowiedziałby, że Bostwana to taka dyskoteka, gdzie chodził za młodu i gdzie poznał swoją
małżonkę Grażynę. Poziom wiedzy naszych ukochanych rodaków woła o pomstę do nieba. I nie
chodzi tu o znajomość fizyki kwantowej, ale o podstawowe rzeczy, które każdy Polak powinien
wiedzieć. Bo jak ktoś może nazywać się Polakiem, skoro nie wie chociażby tego, kiedy
odzyskaliśmy niepodległość! Ludzie, zlitujcie się nade mną, bo jak słyszę jednego z drugim, jak
opowiada jakieś dyrdymały, to mam ochotę spakować się i wyjechać do dżungli, do murzynka
Bambo..
.. o jejku, przepraszam! Nie chciałem, tfu tfu, cofam 'murzynka'! O nie, znowu to zrobiłem,
wybacz mi o poprawności polityczna, chciałem napisać 'ciemnoskórego Afroamerykanina'. Cóż
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ze mnie za rasista, użyłem sformułowania 'murzynek'. Przecież za takie coś powinienem iść do
więzienia o zaostrzonym rygorze. W dzisiejszych czasach króluje bowiem wyżej wspomniana
poprawność polityczna. Coś, co jest nam narzucone, nie mam bladego pojęcia przez kogo, ale
to 'coś' jest naszym ograniczeniem. Odkąd jesteśmy w Eurosojuzie, bądź jak kto woli w Unii
Europejskiej (oczywiście wszechmocnej i wielkiej propagatorce wolności i dobrobytu) coraz
mocniej zaciska się nam kaganiec. Nie możemy powiedzieć tego co myślimy, bo zostaniemy
oskarżeni o 'nietolerancyjność' lub Bóg wie co jeszcze. To jest chore, że w dobie wolności
słowa musimy się pilnować i nakładać na nasze myśli oraz słowa cenzurę. Do czego
doprowadziła idiotyczna polityka 'nowoczesnej nowomowy?' Gej? O nie, dziś powiemy
'waginosceptyk', bo inaczej możemy zostać posądzeni o zniesławienie. Murzyn? O Boże, ty
rasisto, wstydź się! Naprawdę nie wiem co w tym określeniu jest nie tak, babcia czytała mi bajkę
o 'Murzynku Bambo' i wcale na rasistę nie wyrosłem, ale chyba jestem jakiś wyjątkowy. Szybki
test: twoja córka chcę wyjść za muzułmanina, co robisz? Nad czym się jeszcze zastanawiasz?
Oczywiście, że się zgadzasz! Jak mogłeś nawet pomyśleć o tym, że jej zabronisz? Trzeba być
otwartym na nowe kultury, bo przecież nasza jest już przestarzała, niech żyje multi-kulti! Niech
żyje!
'Niech żyje Allah' - krzyknął Muhamad pośród tłumu w klubie Bataclan i nacisnął przycisk. Co
było potem chyba nie muszę przypominać, 129 osób zabitych. Jeśli ktoś jeszcze nie wie o czym
mówię, niech wróci do początku tekstu, to dowie się kim jest. Ataki w Paryżu były oczywiście
straszną tragedią i co do tego nie ma najmniejszych wątpliwości. Natomiast szopka, jaką
odstawiono po tych wydarzeniach przekracza granicę mojego rozumowania. Internet wrzał od
wpisów 'prayforparis', celebryci i znani ludzie wyrażali swój ból i łączyli się w cierpieniu z
poszkodowanymi. Wszystko w porządku, ale ludzie giną codziennie w większych ilościach,
jednak nikt sobie z tego nic nie robi. Facebook umożliwił użytkownikom 'pokolorowanie' swojego
zdjęcia na kolory flagi francuskiej, z czego ludzie chętnie korzystali, często nie mając pojęcia co
robią. Przytoczę rozmowę dwóch kolegów:
- Dlaczego masz flagę Francji na zdjęciu?
- Jak to, nie wiesz? Francja ma wojnę.
- Co, z kim?
- No z Paryżem.
Pozostawię to bez komentarza, bo nawet ciężko jakikolwiek znaleźć. Francja padła ofiarą
swojej 'kretyńskiej' polityki otwartych drzwi dla każdego. Poprawność polityczna osiągnęła tam
apogeum głupoty. Tolerowanie wszystkiego bez chwili zastanowienia doprowadziło do tego, że
w tym kraju wrze.
'Wam Polakom to nigdy nic nie pasuje', 'Nietolerancyjny, ciemnogród!' Może i ciemnogród, ale
nikt mi w tym ciemnogrodzie nie utnie głowy za chodzenie co niedziela do kościoła, albo za
jedzenie schabowego z kapustą i ziemniaczkami. Co z tego, że typowy pan Janusz sądzi, że
Bostwana to dyskoteka, że państwo okrada nas z ciężko zarobionych pieniędzy, że politycy
kłócą się między sobą, zamiast służyć ludziom, że jesteśmy we wszystkim podzieleni na pół, a
po środku morze nienawiści. Mamy wspaniałą historię i nie możemy pozwolić, żeby
powszechne ogłupienie i jakaś poprawność polityczna nam ją zabrała. Jak to powiedział Józef
Piłsudski: 'naród wspaniały, tylko ludzie <tu pada słowo powszechnie uważane za obraźliwe>',
dlatego w imię 'poprawności politycznej' go nie przytoczę.
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